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Same, same -  but very different:  
Två fortbildningsuppdrag i irakiska 
Kurdistan under 2014 
Cecilia Falk 

I februari och i maj 2014 deltog jag och min kollega, IT-pedagog Jan Nyström i ett 
utbildningsprojekt för forskare i Irakiska Kurdistan. Regionen är en självstyrande men 
inte självständig del av Irak. Ett "Kurdistan"   omfattar egentligen också de kurdiska 
delarna av Turkiet, Syrien och Iran, men historiska gränsdragningar har splittrat 
området. Folkgruppen kurder har varit utsatta för förföljelse i århundraden; idag är läget 
i Irak, Turkiet och Syrien akut, inte bara för kurderna. Samtidigt är den kurdiska armen 
viktig för striderna mot Daesh (IS). Men att bygga framtid i Irakiska Kurdistan betyder 
inte bara kamp, utan även att utveckla utbildning och forskning liksom att stärka 
internationellt samarbete - i det sammanhanget finns vårt utbildningsprojekt. I artikeln, 
som är skriven augusti 2016, beskriver jag både innehållet i vår kurs samt personliga 
intryck från resorna.  

Inte visste jag mycket om Kurdistan och det kurdiska folket, världens största folkgrupp 
(37 miljoner) utan eget land, när jag som undervisande bibliotekarie vid Luleå 
universitetsbibliotek fick frågan om att delta i ett Unescofinansierat fortbildningsprojekt 
för forskare och universitetslärare i irakiska Kurdistan, Modern teaching and research 
technology. Projektet är ett led i Unescos satsning på "post conflict countries" och 
startade 2011 då LTU tog emot en grupp irakiska forskare. Jag fick då möjlighet att träffa 

dem för genomgång av informations-
sökningsmetoder, databaser och publicerings-
strategier. Nu var utmaningen att tillsammans 
med IT-pedagog Jan Nyström och professor 
Nadhir Al-Ansari resa till Kurdistan i två 
omgångar, dels norrut till Duhok och Zakho vid 
turkiska gränsen, dels söderut till Suleimanya 
university. Professor Al-Ansari vid LTU:s 
institution för Samhällsbyggnad och 
naturresurser, geoteknologi, och själv irakier var 
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initiativtagare. Fortbildningen ska sedan följas upp med ett besök till LTU för ett urval 
deltagare.  

Vi landade i huvudstaden Erbil mitt i natten efter en lång flygresa från Luleå. Då återstod 
flera timmars bilresa mot bergen på sönderkörda vägar med ett flertal checkpoints 
bemannade av tungt beväpnad kurdisk milis, Peshmergan, de forna rebellerna som nu är 
den autonoma regionens arme och som bevakar gränserna såväl mot centralmakten Irak 
som mot Syrien, Turkiet och Iran. "De är vår trygghet", sa chauffören om kontrollerna. I 
centrala Irak är antalet checkpoints absurt många, kanske mer för att kontrollera än att 
skydda, sa man. På Baghdad universitet lär det finnas checkpoints till och med mellan 
institutionerna. Vi vande oss vid närvaron av vapen och militärer och de behövs. Rädslan 
från terrorangrepp har inte släppt, minnena lever. Peshmergan stred i bergen mot 
irakiska trupper och de skyddar fortfarande kurderna. Idag, 2016, deltar de i kampen 
mot IS/Daesh i Irak och Syrien.  

Kurdistan är sedan 1992 en relativt autonom region i nordöstra Irak. Gränserna är 
omstridda, oljefyndigheterna stora och grannländerna Iran, Syrien och framför allt 
Turkiet ser inte med blida ögon på ett självständigt Kurdistan. När USA 2002 inledde 
striderna mot Saddam Hussein användes Kurdistan som bas och samarbetspartner. USA 
lämnade området 2011. Regionen har idag egna val till regionparlamentet och egen 
president. Här bor ca fem miljoner kurder varav många varit flyktingar i Sverige undan 
Saddam Husseins regim.  I skrivande stund finns också långt fler än två miljoner irakiska 
och syriska flyktingar i stort behov av hjälp och utbildning. Rika mineralfyndigheter utgör 
en grund för en framtida gruvindustri. Hälften av Iraks fyndigheter av olja och gas finns i 
Kurdistan, till ytan ungefär lika stort som Sverige. Förhållandet till centralmakten i 
Baghdad är inte konfliktfritt, men eftersom regionen har en slags sanktion av USA 
genom FN och Nato råder ett visst lugn efter alla decennier av folkmord och terror. 
Gränsdragningen mot centrala Irak är oklar eftersom oljerika områden som Kirkuk och 
Mosul traditionellt sett är kurdiska. Peshmergan har sedan Daeshs invasion juni 2014 
(strax efter vår hemkomst) återtagit dessa områden och nu kräver man full 
självständighet för Kurdistan – ett problem för såväl centrala Irak som Turkiet.  

Landskapet vi åkte 
igenom var till en början 
flackt. I mörkret reste sig 
höga borrtorn och 
mängder av huskroppar 
under uppbyggnad. Efter 
några koppar sött te för 
att hålla oss vakna 
anlände vi snart till 
bergen, de bruna bergen 
som bara är gröna några 
veckor om året när det 
regnar. Bergen är viktiga 
för kurderna, för oss 
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svenskar är det skogarna. Här i Kurdistan finns inga skogar och jag kan nu förstå rädslan 
många flyktingar känner om de hamnar i en förläggning mitt i djupa tallskogen. Bergen 
ger skydd och frihet, hit upp åker man på helgerna med barnen, gör upp eld, leker och 
har picknick. Det fina man ville visa oss var alltid bergen, alla bruna liksom slätterna och 
städerna.  

Vi befann oss i Västerlandets vagga; Mesopotamien, Babylonien, Nineve i dalarna mellan 
Eufrat och Tigris – bekanta namn från gamla testamentet. Här föddes vårt skriftspråk 
och här skrevs det tidigast kända hjälteeposet Gilgamesh för tre-fyratusen år sedan. 
Men vi ser inga historiska minnesmärken. Kanske såg det ut som det ännu gör i de 
bergsbyar som inte bombats till spillror? Inte tänkte jag mig att västerlandets vagga 
skulle vara så präglat av våld, inte bara under Saddam utan genom årtusenden och som 
fortfarande är en del av allas vardag. Man säger att flodvattnet i Tigris tidvis varit rött av 
blod. Särskilt här i norra Kurdistan, där vi var vid första besöket, har bombats byar 
sönder och samman. Jordbruket har ännu inte återhämtat sig så frukt och grönsaker är 
importvaror.  

Vi undervisade först vid Duhok Polytechnic university och det nybyggda Zakho 
university, någon mil från turkiska och syriska gränserna Bortom de höga bergen i öster 
ligger Iran, snöhöljda toppar dolda bakom det evigt bruna diset som ökenvindarna från 
Saudiarabien bär med sig. I väster syns Sinjarbergen dit yazidierna senare försökte 
undkomma IS/Daesh. Den andra utbildningsomgången var förlagd till staden Suleimanya 
i södra delen av regionen. 

Vi blev mottagna som VIPs av ett femtiotal nyfikna forskare och lärare och började med 
att presentera vårt eget universitet och län, Norrbotten, som faktiskt har vissa paralleller 
med Kurdistan. Vi fortsatte sedan under en vecka med att i föreläsningar, samtal, 
uppgifter och redovisningar gå igenom flexibelt lärande och de verktyg vi använder. Vi 
diskuterade transferable skills och informationskompetens, forskarbehov, sökstrategier, 
alerts, referenshantering, vetenskapliga fria informationsresurser, publiceringsval och 
Open Access, institutionella arkiv och bibliometri, etik, upphovsrätt, plagiat, 
utvärderingar och mycket annat. Professor Al-Ansari fortsatte med genomgångar och 
övningar i konsten att skriva vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. Alla fick tillgång 
till vår lärplattform och en webbguide med fria databaser och verktyg (tyvärr nu 
borttagen).  

Universiteten har tillgång till ett urval 
huvudsakligen fria databaser och ett 
par tusen vetenskapliga tidskrifter 
genom IVSL, Iraqi Virtual Science 
Library, på initiativ 2006 av American 
Association for the Advancement of 
Science (AAAS) och bland andra 
amerikanska försvarsdepartementet. 
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2010 tog Ministry of higher education and scientific research in Iraq över ansvaret. Jag 
har ingen uppfattning om eller hur det används av studenter och forskare, men många 
universitet verkar ha tecknat avtal med IVSL. 

I staden Zakho vid en biflod till Tigris finns fortfarande en stenbro, Pilar Dalal, en rest av 
ett mångtusenårigt arv. Allt annat är sönderbombat. Vi påminns ständigt om våldet och 
det är så svårt att förstå. Vi träffade inte en familj, inte en enda, där inte minst en 
medlem dödats av det politiska våldet. I centrala Irak är det inhemska våldet tillbaka 
efter Saddams död (idag, 2016, än värre). Är du för frispråkig, har du underkänt en 
mäktig persons kusin på tentan kan vad som helst drabba dig eller din familj. Examina 
och titlar går att köpa, korruptionen i Irak finns överallt. "När Saddam dog ersattes han 
av hundratals andra Saddams". Korruptionen finns också i Kurdistan, nedärvd genom 
generationer. Här finns pengar från oljan och gasen, alla har nya bilar, bensinen är billig, 
ingen betalar skatt, men korruptionen sades vara den största fienden. Den som har makt 
kan sko sig för egen vinning och inreda sitt kontorsrum med guld och sammet. 

Rädslan och våldet är tillbaka i Irak också genom religionen, berättade man. "They are 
de-educating people with religion". Shia eller sunni spelade tidigare ingen roll i Irak, nu 
är det en politisk maktfaktor, avgörande för vem du är. Ett motgift mot rädslan är 
humor. Vi hörde otaliga historier om Saddams vansinne. I Kurdistan råder religionsfrihet, 
här lever muslimer, shiiter, sunniter, judar och kristna sida vid sida, men som resultat av 
den tidigare arabiseringspolitiken är de flesta muslimer. Minareter finns i alla stadsdelar, 
men vi såg också kyrkor om än inte lika många. 

Ett annat motgift mot både rädsla och 
korruption är internationella kontakter och 
samarbete för att höja kvalitén på högre 
utbildning. För LTU är det en win-win-situation 
att ta emot utländska, i det här fallet irakiska, 
forskare och få bra betalt, givande 
forskningsutbyte och skapa gemensamma 
projekt. Bland dem vi mötte var intresset stort 
för forskarutbyte och möjligheterna var också 
mycket stora genom generös statlig 
finansiering. Efter avslutad doktorsexamen 
måste de återvända, annars blir familjen 
återbetalningsskyldig. 

Och ytterligare motgift mot korruption? Utbildning, svarade man. Massor av utbildning, 
ju tidigare desto bättre. Efter 12-årig skolplikt för pojkar och flickor kan man i Kurdistan 
sedan välja bland fler än 20 universitet varav ca hälften är statliga och övriga privata. 
Utbildning skapar framtiden, säger man, och statlig högre utbildning är gratis med 
studielön, fria bostäder och måltider. Två förlorade generationer har gett en oändlig 
hunger efter utbildning. "You have to start with the humans, build a vision!" "To 
construct a building is easy but to reorganize a human mind is much harder." 

Vid universitetet i Suleimanya 
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"Ni berättar om en utopi som vi är så långt ifrån. Vi har inte ens ett fungerande Internet. 
Säg i stället hur vi ska göra, var ska vi börja?" sa deltagarna. Och vi blev också 
frustrerade, men vårt uppdrag var ju att ge en bild av vår verklighet. Vad kunde vi annat 
göra? Samtidigt är det inte så länge sedan webben var något okänt hos oss; databaser 
gömdes i CD-torn eller på mikrokort. Våra bibliotek var boksamlingar med insprängda 
tysta studieplatser. Hur såg egentligen vår väg ut till dagens digitala bibliotek och 
levande, lärande mötesplatser? 

Vid andra kursomgången besökte vi centralbiblioteket på Suleimanya University campus. 
Stort, flott, tomt. Här träffade vi en bibliotekarie som kämpade med att lägga in poster i 
det lokala systemet (installerat av tyskar). Brist på utbildad arbetskraft, inget IT-stöd, 
ingen egen budget. Det är bevisligen svårt att få tillgång till internationell vetenskaplig 
litteratur, även tidskrifter (utöver IVSL). Hennes tankar om den två-åriga 
bibliotekarieutbildningen i Erbil var inte höga.  Innan Saddam Hussein hängde hennes 
bror så sa brodern till henne: "Lova mig att kämpa för ditt land, ditt folk och vår kultur. 
Men inte med vapen". Det är vad hon nu ägnar sitt liv åt i biblioteket. 

Cecilia, Nadhir och Jan framför biblioteket. Jag, bibliotekarien och det lokala systemet. 

Så hur gick våra tankar kring vad som kan göras? Kurdistan tycktes ha allt (OBS skrivet 
innan Daesh!); pengar, relativ frihet och enorma mängder vänlighet och värme.  Och så 
detta sug efter utbildning. Vi såg pågående hus- och vägbyggen överallt, men här fanns 
ingen infrastruktur för IT. Den uppkoppling vi hade var ofta svajig och opålitlig och vi fick 
improvisera. Utan ett stabilt nät, kan man då satsa på ett digitalt bibliotek, e-publicering, 
mm? Vi berättade om vår nationella samordning, SUNET och NORDUnet, om vår 
biblioteksinfrastruktur med KB som nav för samarbete, om gemensamma 
upphandlingar. Vi tar det regionala och nationella samarbetet för givet, men så är det 
inte i Kurdistan. 

Vi pratade om lärande, constructive alignment och verktyg för flexibelt lärande, men 
förstod att fokus låg på statliga kursplaner, kunskapsöverföring och -kontroll. Våra 
underlag för kursutvärderingar, där även studentens egen insats utvärderas, var 
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intressanta, men för deltagarna handlade det om utvärderingar där läraren står i fokus. 
Om studenterna tyckte att undervisningen varit svår och många underkänts, blev lönen 
därefter. 

Jag berättade om våra tjänster för studenter och doktorander (t.ex. språk- och 
sökverkstad, stöd till studenter med funktionshinder) och underströk vikten av 
samarbete med institutionerna, integrationen i kursplanerna, progressionen och de 
generiska färdigheterna (som ibland kan tyckas vara en utopi även för oss). Visst fanns 
det biblioteksbyggnader vid universiteten vi besökte, men man satsar ofta på små 
institutionsbibliotek i stället. När jag beskrev hur vi hjälper forskare att synliggöra sin 
forskning så fick jag intrycket av att man publicerar sig på kurdiska eller arabiska och har 
egna tidskrifter vid universitetet eller institutionen, detta trots att många av dem varit 
vid universitet utomlands. 

Bergen må vara gråbruna, men den 
examensdag för medicinska och matematiska 
institutionen som vi var med på, sprakade av 
färg. Den kurdiska dräkten (förbjuden i 
Turkiet) är unik i färgprakt och skönhet. På 
kvällen åt vi en god libanesisk middag i den 
stora parken mitt i Suleimanya. Här låg 
tidigare ett militärläger där tusentals fångar 
torterades ihjäl av Saddam och begravdes i 
underjordiska hålrum. Ovanför satt vi. 

Några veckor efter vår hemkomst startade 
Daesh sin offensiv in i Syrien och norra Irak.  
Nu, två år senare, läser jag tidningsrubrikerna i 
söndagens DN (160828). "Land efter land har 
stängt sina gränser. Kriget i Syrien fortsätter." 

Orkar de fortsätta "demokratiprojektet 
Kurdistan" omgivet av denna terror?  Ingen 

vågar sia om, in-sh´Allah, framtiden. 

Om världen vore mindre kanske vi skulle komma närmare varandra.  Resor, 
arbetsutbyten, forskarbesök gör världen mindre, ta chansen om du kan! 

Om författaren 
Cecilia Falk är fd. bibliotekarie vid Luleå universitetsbibliotek (pensionerad sedan hösten 
2015), Cecilia.k.falk@gmail.com 

Stolta studenter 
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Läs mer om Kurdistan: 
Sigvardsson,B., Förtvivlan, hat och hopp i irakiska Kurdistan. Amnesty press, 2, 2016. 
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/25731/fortvivlan-hat-och-hopp-i-
irakiska-kurdistan/ 

Utrikespolitiska institutet (2016). Landguiden: Irak Kurdistan. 
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Irak/Kurdistan 

Experter: Irak är i sönderfall. Sydsvenskan 20160714. http://www.sydsvenskan.se/2016-
07-14/experter-irak-ar-i-sonderfall  (om korruptionen) 

 

  


